
KONKURS HISTORYCZNY 
dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 

 

28 stycznia 2012 r.  –  zawody rejonowe 
 

WZORY  ROZWIĄZAŃ  I  KRYTERIA  PUNKTOWANIA 
Uznajemy kaŜdą poprawną odpowiedź, nawet jeśli nie ma jej w karcie 

odpowiedzi. 
 

Nr 
zadania 

Proponowana odpowiedź 
Liczba 

punktów 

1.  
776 r. p.n.e., VIII w p.n.e. , I tysiąclecie p.n.e., staroŜytność 
800 r., VIII w., I tysiąclecie, średniowiecze 
2008 r., XXI w., III tysiąclecie, najnowsze (współczesne) 

1 

2.  
Międzyrzecze, czyli kraina leŜąca między rzekami Tygrys i Eufrat.  
W odpowiedzi muszą pojawić się nazwy rzek. 

1 

3.  Przymierze Abrahama z Bogiem – 1, Izraelici w niewoli babilońskiej – 2 2 
4.  B, C, A, E, D 5 

5.  
wiara w jednego boga – Jahwe 
W odpowiedzi musi pojawić się imię Boga Jahwe. 

1 

6.  prawda, fałsz, fałsz, fałsz, prawda 5 

7.  
A. zapasy, skok w dal, 
hoplici – cięŜkozbrojna piechota grecka lub macedońska 

2 

8.  
spartańskiej, poniewaŜ Plutarch przywołuje najbardziej 
charakterystyczny element funkcjonowania społeczeństwa w Sparcie – 
Ŝycie we wspólnocie wojskowej. 

2 

9.  rotunda, romański 2 

10.  

NaleŜy podkreślić zdanie C (przyznajemy 1 pkt). Poprawione zdanie 
powinno brzmieć: 
W trakcie wojny z Polską w latach 1327 – 1332 KrzyŜacy zajęli  Ziemię 
Dobrzyńską i Kujawy (przyznajemy 1 punkt). 
JeŜeli uczeń dobrze podkreśli, a źle poprawi, naleŜy przyznać mu 1 pkt. 
W odpowiedziach uznajemy równieŜ poprawione daty według wzoru 
1327 na 1329 i 1332 na 1333, gdyŜ w niektórych źródłach ten konflikt 
jest tak datowany. 

2 

11.  

Trójpolówka - system uprawy ziemi opierający się na jej podziale na trzy 
równe części: pierwszą obsiewano zboŜem jarym, drugą - ozimym, a trzecia 
leŜała odłogiem (spełniała funkcję pastwiska). Przeznaczenie pól zmieniano co 
roku. System ten rozwinął się z dwupolówki i rozpowszechnił w Europie 
Środkowej w X-XIII w. 
Danina – obowiązkowe świadczenia w naturze lub pieniądzu na rzecz władcy. 
Immunitet – np. całkowite lub częściowe zwolnienie ludności w dobrach 
ziemskich (feudalnych) od danin i posług (powinności)  na rzecz władcy 
(państwa), przywilej wyłączający terytorium lennika spod władzy urzędników 
króla.  
Aby przyznać punkt za wyjaśnienie, musi być ono w pełni poprawne i zawierać 
elementy charakterystyczne dla danego pojęcia.  

3 

12.  sądowy i gospodarczy (ekonomiczny) 2 

13.  
Mieszko I – Poznań 
Bolesław Chrobry – Kraków, Wrocław, Kołobrzeg 
Bolesława Krzywousty – Lubusz, Włocławek (uznajemy teŜ Wolin) 

3 

14.  

Wit Stwosz – rzeźbiarz, grafik, malarz. Do rozwoju kultury polskiej 
przyczynił się tworząc przede wszystkim gotycki Ołtarz Zaśnięcia NMP  
znajdujący się w Krakowie, a takŜe liczne nagrobki m.in. Kazimierza 
Jagiellończyka. Ołtarz stanowi teŜ źródło informacji o Ŝyciu codziennym, 
strojach krakowskich mieszczan II połowy wieku XV. 
Andrzej Frycz Modrzewski – sekretarz królewski, pisarz polityczny doby 
renesansu, myśliciel. W swoim trakcie O poprawie Rzeczypospolitej 

omawia prawa, obyczaje, politykę, sprawy kościelne i szkolnictwo 
Rzeczypospolitej.  

6 



B. Berecci – architekt, rzeźbiarz działający na dworze Zygmunta 
Starego. Twórca najsłynniejszego dzieła renesansowego w Polsce 
Kaplicy Zygmuntowskiej. Za jego sprawą w Polsce rozkwitł renesans. 
Jeden punkt przyznajemy za określenie, kim była podana postać, drugi 
za poprawne opisanie jej wkładu w rozwój kultury polskiej.  
W karcie podane są najwaŜniejsze przykłady, uczeń moŜe odwołać się 
do innych, ale poprawnych. 

15.  Wiek XVI. 1 

16.  
Ateizm odrzuca wiarę w Boga czy istnienie  sił nadprzyrodzonych, deizm 
przyjmuje istnienie Boga, który jednak nie wpływa na bieg historii czy 
losy człowieka. 

1 

17.  Oświecenie 1 

 
Nie przyznajemy połówek punktu! 

Maksymalna ilość punktów: 40  (85% -  34 pkt.) 


